
Ο ναός μας θα ξαναλειτουργήσει από την Κυριακή 17.05.2020 
Επειδή υπάρχουν αυστηρά μέτρα για τον εκκλησιασμό και ο αριθμός 
των πιστών στην δική μας εκκλησία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 30  

άτομα, θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας πριν 
 έρθετε στον ιερό ναό. 

Πως γίνεται η δήλωση ? 
Tηλεφωνικώς στο  0171-6100726 

( κύριος Γ. Παλάσκας) 

Λέτε το όνομα σας, την ημερομηνία που θέλετε να έρθετε στην   
εκκλησία, και το τηλέφωνο σας. 
Στην συνέχεια θα σας απαντήσουμε εάν υπάρχει ελεύθερη θέση η όχι. 

Πως μπαίνουμε και παραμένουμε στην εκκλησία? 

1. Δεν έχετε κανένα από τα συμπτώματα του κορονοϊού.
2. Στην είσοδο βάζουμε στα χέρια αντισηπτικό.
3. Φέρνετε μαζί μάσκα για μύτη και στόμα και την φοράτε ολη την

Ώρα μέσα και έξω από την εκκλησία.
4. Κρατάμε όλη την ώρα 1,5-2 μέτρα απόσταση ασφαλείας από

τους άλλους πιστούς.
5. Δεν φιλάμε τις εικόνες στον ναό.
6. Ερχόμαστε 15 λεπτά πριν την έναρξη των ιερών ακολουθιών,διότι

οι πόρτες του ναού με την έναρξη κλείνουν.
7. Επειδή είμαστε πολλοί θα τελούμε 2 Θείες Λειτουργίες την ημέρα

της Κυριακής, για να μπορέσουμε να δεχτούμε μεγαλύτερο αριθμό
πιστών.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία από τις  09.00 μέχρι τις 10.00.
Η δεύτερη Θεία Λειτουργία από τις 10.45 μέχρι τις 11.45.

Π. Αργύριος 

Aγαπητοί μου ενορίτες, 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Παρακαλούνται όλοι οι ενορίτες οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν, 
Γάμο ή Βάπτιση, ή να συναντηθούν με τον Ιερέα Πατήρ Αργύριο να 

 χρησιμοποιούν τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. 
 Tel: 0171-3009713 - Email : a.chatoupis@orthodoxie.net  

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα και Πέμπτη από τις 13.00 έως τις 16.00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 

Σημείωση: Για τη συμμετοχή σας στις Ακολουθίες είναι 
απαραίτητη η ΔΗΛΩΣΗ, στο τηλέφωνο 0171-6100726  

Δευτέρα ως Παρασκευή από ώρα 17.00 ως 19.00. 
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ελπίζουμε στην υπομονή 

και την κατανόησή σας για την ομαλή λειτουργία      
του Ναού, σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα.  

Θ. Λειτουργία 2η

Θ. Λειτουργία 1η

10.45-11.45

   

Θ. Λειτουργία 2η  

† Μνήμη Αποτομής 
Τιμ. Κεφαλής  
Ιωάννου Προδρόμου

  

10.45-11.45

9.00-10.00Θ. Λειτουργία 1η  

9.00-10.00

Υπεραγίας Θεοτόκου 

Κυριακή 22.08.21  

† Θ΄ Ματθαίου 

Κυριακή 29.08.21   

Θ. Λειτουργία 2η  

Κυριακή 15.08.21 

† Κοίμησις  

  

10.45-11.45

9.00-10.00Θ. Λειτουργία 1η  

Ιερός  Ναός  Αγίου  Δημητρίου 
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